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voluntariado leigo capuchinho

os dias 24 e 25 de setembro de
2016, em nossa Cúria Geral em
Roma, aconteceu o primeiro encontro do grupo de coordenação do novo
projeto de voluntariado leigo para as
nossas missões, sobretudo aquelas
nas quais os colaboradores leigos jamais estiveram.
Esta iniciativa promovida pela Ordem oferece a possibilidade a pessoas
das nossas comunidades e outras de
fazerem parte de algumas das nossas
missões na África, Ásia e América
Latina. Temos nos dado conta da importância de integrar várias pessoas
no serviço que é oferecido em nossas
missões em diversas áreas: saúde, educação, projetos de desenvolvimento
e, obviamente, a evangelização.
A quem estiver interessado em tomar
parte nas nossas missões, ofereceremos um tempo de preparação segundo as diversas destinações e línguas,
e, durante sua estadia, o acompanhamento dos frades capuchinhos, que os
acolherão em nossas fraternidades.
Parece-nos oportuno permanecer nas
missões de um a três meses, para poder conhecer bem a realidade local e
integrar-se no serviço com os nossos
irmãos capuchinhos.
As nossas primeiras destinações
serão Burkina Faso e Gana, na Áfri-

ca, e Assam, no nordeste da Índia;
por este motivo, o grupo de coordenação organizou uma primeira visita
a estes lugares para estudar bem as
diversas atividades que possam ser
desenvolvidas e a coordenação com
os nossos frades capuchinhos presentes nestas missões, de modo que,
no primeiro semestre de 2017, os primeiros voluntários poderão já estar
em missão. Estamos certos de que,
em pouco tempo, poderemos oferecer
também outras destinações!
As necessidades de nossas missões
são tantas, e juntos, podemos fazer
muito. Este projeto é também uma
resposta ao apelo do Papa de ir ao
encontro dos mais pobres, é uma resposta ao último Conselho Plenário da
Ordem que, no n. 58, diz: “Valorizemos e promovamos a participação dos
fiéis leigos na vida eclesial (missões)”,
porém, sobretudo é uma oportunidade
de oferecer os nossos dons e uma experiência que enriquece e transforma,
portanto, é uma graça!
Para permanecer em contato em vista de
todas as atualizações e preparação, podem escrever a: missioni@ofmcap.org.
A missão os aguarda!
Fr. Hugo Mejía Morales
Ver o vídeo
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CPO VIII

iz-se que o tempo voa. É verdade... já
se passou um ano da celebração do
VIII CPO, que foi um verdadeiro momento de graça e uma ocasião de crescimento
para toda a Ordem! Mas também se diz
que: Verba volant, scripta manent. Assim,
o que houve em sua fraternidade com o
documento sobre a graça de trabalhar, intitulado simplesmente Proposições? Esperamos que não tenha caído no esquecimento, ou então tenha sido colocado em
alguma estante na sala de leitura. Esperamos que tenha se tornado objeto de leitura, de reflexão e de ação nas fraternidades
locais, nas Custódias e Províncias. Tivemos notícias de que, após o conhecimento do conteúdo das Proposições, algumas
Províncias, Custódias, fraternidades locais
e frades individualmente se debruçaram

Word
Fr. Štefan Kožuh, OFMCap
Introdução à primeira sessão

sobre o quanto escrito, e esta avaliação
começou a produzir uma renovação e uma
mudança no próprio estilo de vida. Em
uma dada Província, foram retomados com
maior participação os trabalhos domésticos; em outra, estão lendo juntos as Proposições pela segunda vez; em outra, ainda,
estão preparando uma releitura aplicada
das Proposições. Com a esperança, portanto, de que também vocês possam fazer
assim ou ainda mais, oferecemos-lhes uma
coletânea dos materiais em áudio, vídeo e
textos, para ajudá-los a responder concretamente e generosamente ao dom gratuito da
graça de trabalhar e, assim, dar “um louvor
e um testemunho a Deus que nos amou por
primeiro”.
Fr. Štefan Kožuh
Vigário Geral

VIII Conselho Plenário da Ordem:
Instrumentum laboris
IT PT EN DE ES PL FR

IT

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap
Discurso de abertura (WORD)
IT PT EN DE ES FR

Mauro Magatti
A atividade humana na era do antropoceno
IT EN PT FR ES

Fr. Luiz Carlos Susin, OFMCap
O trabalho no Magistério da Igreja
IT EN PT

Fr. Fernando Ventura, OFMCap
O trabalho na Bíblia
IT EN PT FR ES DE

Pe. Felice Accrocca
O trabalho nas Fontes Franciscanas
IT EN

Fr. Pio Murat, OFMCap
Resumo dos CPOs precedentes, Constituições... o trabalho
IT FR EN PT

Fr. Giuseppe Bufon, OFM
Trabalho manual entre missão e identidade
IT EN FR DE ES PT
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na Polônia

a Casa de retiros “São Padre
Pio”, dos Frades Menores Capuchinhos, em Skomielna Czarna (Polônia), próximo a Cracóvia, nos dias 11 a
14 de outubro de 2016, reuniu-se a Conferência Europeia Centro-Oriental dos
Capuchinhos (CECOC). Os frades se
reuniram próximo aos lugares de São
João Paulo II e Santa Faustina Kowalska,
cujos santuários também foram visitados
pelos irmãos durante o encontro.
Os membros da Conferência se reúnem
regularmente duas vezes ao ano.
Durante esta reunião, os Ministros Provinciais fizeram um momento de partilha
sobre a vida fraterna e as atividades nas
diversas circunscrições, compartilhando alegrias, sofrimentos e esperanças.
Estavam presentes os Ministros de todas as circunscrições: Belarus, Bulgária,
Croácia, Letônia, Lituânia, Polônia,
Romênia, República Tcheca, Eslovênia,
Eslováquia, Suécia, Ucrânia e Hungria.
Como sempre, estava presente também o
Vigário Geral, Fr. Štefan Kožuh.
Os temas tratados foram: a partilha de
vida; o Projeto Europa; a tradução das

Constituições; o encontro dos pós-noviços em Praga; os frades olhando juntos
a atual estatística da Ordem; falou-se da
Ratio Formationis Ordinis; e foi apresentado o site atualizado da Cúria Geral. Como sempre, o tempo do encontro
foi a boa oportunidade para se atualizar acerca das coisas que acontecem
no mundo capuchinho, escutando o Vigário Geral, que comunicou as notícias
da parte do Governo Geral, como a
última carta do Ministro Geral sobre a
oração, etc.
Os intérpretes, durante as conferências
em assembleia, foram Fr. Andrzej Włodarczyk e Fr. Robert Rabka. O próximo
encontro da Conferência será de 29/5 a
2/6 de 2017 em Serpelice, na Polônia.
Leia mais no site
Fotos - Encontro da CECOC em Skomielna
Fotos - Polônia, Skomielna Czarna - Outono
Fotos - Cracóvia, Santuário da Divina
Misericórdia
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Carta do Ministro Geral
dos Frades Menores Capuchinhos

São Francisco de Assis:
um homem transformado
em oração
A todos os frades da Ordem
Às irmãs Clarissas Capuchinhas
Uma partilha amadurecida no meu serviço em seu meio

I

rmãos caríssimos,
Dirijo-me a vocês com esta carta, na qual desejo compartilhar
algumas reflexões sobre a oração.
Escrevo movido por um pensamento que me acompanha há muito
tempo e que me encoraja a encarar
uma situação que, junto com os irmãos Conselheiros Gerais, encontro nas visitas às Circunscrições de
nossa Ordem: a fadiga em praticar
a oração. Estou certo de que todos
concordamos em afirmar a nós mesmos, como também em comunicar às pessoas que encontramos em
nosso ministério e em nosso trabalho, que a oração é elemento central na vida de todo batizado e, de
modo particular, na experiência de
uma pessoa que abraçou a vida religiosa; mas a realidade não confirma esta relevância. Esclareço que
não acrescentarei nada aos tratados
e manuais sobre a oração; a produção sobre o tema é rica e abundante. Peço-lhes para acompanhar
a leitura deste meu escrito lendo o
capítulo III das nossas Constituições, onde encontrarão uma síntese bela e profunda, radicada nos

valores próprios da tradição Franciscana Capuchinha.
No dia 2 de julho de 2016, o Papa
Francisco, agradecendo-me pelo
presente oferecido pela festa de
São Pedro por parte da nossa Cúria
Geral, escreveu as seguintes palavras: “A oração, como humilde
confiança a Deus e à sua vontade, é sempre o caminho para sair
de nossos fechamentos pessoais e
comunitários. É a grande estrada
para abrir-se ao Evangelho e testemunhar a esperança com o entusiasmo dos discípulos fiéis a Jesus”.
Qual é, portanto, a intenção desta
carta? Desejo suscitar em cada um
de vocês uma revisão sobre a relação com Deus; não na teoria das
ideias, mas na concretude do cotidiano. A fragilidade, as fadigas,
não se encontram tanto nas convicções sobre a oração, mas principalmente na prática diária. As
fontes franciscanas narram o grito
doloroso de São Francisco “o Amor
não é amado”. Quanto a mim, eu
diria: “A oração não é amada, é
pouco vivida e praticada!”
Leia mais no site
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C A P U C H I N H A

Irmãs
Capuchinhas:
“Pax et Bonum”

“L
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embrados da promessa de
São Francisco a Clara e às
irmãs pobres de São Damião, devemos ter sempre diligente cuidado e especial solicitude com nossas
irmãs da Segunda Ordem que, na
vida contemplativa, oferecem cada
dia o sacrifício de louvor, buscam
na solidão e no silêncio a união
com Deus e dilatam a Igreja com
secreta fecundidade apostólica”
(Constituições OFMCap. 101,3).
Uma das formas que temos para
acompanhar nossas irmãs contemplativas Capuchinhas é a de
oferecer-lhes informações através
dos meios de comunicação digital,
para que os Mosteiros autônomos
possam se sentir verdadeiramente
parte da Família Capuchinha em
sua realidade multiforme.
“Pax et bonum” é o informativo
do Departamento de Assistência
Geral às Irmãs Capuchinhas, que,
desde que foi instituído na Cúria

Geral em 1970, oferece às contemplativas da Segunda Ordem
as informações e motivações para
viver o carisma na realidade atual, trazendo as diversas situações
das Irmãs de todo o mundo e em
estreita comunhão com os Frades
Capuchinhos. É editado duas vezes ao ano, nas línguas italiana,
inglesa e espanhola. Já há algum
tempo, é enviado em formato digital a cada uma das federações e
mosteiros.
Além disso, no blog “Capuchinas
y Capuchinos”, é possível encontrar, com mais frequência, todas as
notícias relacionadas à Assistência
às Capuchinhas: resenhas, fotos
e materiais diversos, inclusive as
edições anteriores do informativo
“Pax et Bonum” nas várias línguas.
Fr. Leonardo Ariel González
Delegado do Ministro Geral
para as Capuchinhas

http://frleonardogonzalez.blogspot.com
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